
 

 
 

MAANDBRIEF februari 2020 
 
Beste ouders, 
Februari en wat is er alweer hard gewerkt in de 
groepen. We hebben de tijd van de Cito toetsen 
en rapportgesprekken nu achter ons en kunnen 
volle kracht vooruit in de tweede helft van het jaar. 
Verder is onze school voorzien van prachtig nieuw 
meubilair en daar zijn we heel trots op! Het ziet er 
heel mooi en fris uit in combinatie met onze 
vloerbedekking. De werkvlakken hebben allemaal 
dezelfde hoogte, waardoor kinderen die klein/groot 
van stuk zijn t.o.v. hun klasgenoten, niet meer 
opvallen door afwijkende tafelhoogtes. Praktisch 
en psychisch een groot voordeel! De stoelen 
hebben een voetenplankje in verschillende 
hoogtes, zodat iedereen in de juiste zithoogte aan 
de hoge tafels kan zitten. 
 
 

 
 
Voorzichtig gaan we ook alweer kijken naar het 
nieuwe schooljaar qua formatie. Daarom willen we 
graag zicht krijgen op het aantal leerlingen voor 
het nieuwe schooljaar. Wilt u uw kind, dat volgend 
jaar 4 jaar wordt en naar de Brandaris gaat, zo 
spoedig mogelijk inschrijven op school? 
 
 
 

Wilt u dit ook doorgeven aan eventueel 
geïnteresseerde vrienden of bekenden? Alvast 
hartelijk dank! 
 
Start Orkagroep 
Na de kerstvakantie zijn we gestart met onze 
derde kleutergroep. De kinderen van groep 2 
zitten nu bij elkaar en vormen samen de Orka 
groep. De kinderen van groep 1 zijn gebleven in 
de Dolfijnen- en de Zeehonden groep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Investeringen in 2020 op de Brandaris. 

In 2020 zijn weer diverse investeringen op de 

Brandaris gepland: 

 

meubilair/vloerbedekking 

Vorige week werden de groepen 3 t/m 8 van nieuw 

meubilair voorzien. Na de kleutergroepen in 2018, 

was het nu de beurt aan de overige groepen. 

Volgend jaar wordt het meubilair in de hal 

vernieuwd. 

In de loop van dit jaar wordt in groep 8 ook de 

vloerbedekking vernieuwd.  

 

 

 



 

chromebooks/touchscreen 

Het werken met de Chromebooks trekken we door 

tot en met groep 4. Ergens in februari verwachten 

we deze op school. In de groepen 4 t/m 8 kunnen 

alle kinderen nu op diverse vakgebieden digitaal 

aan het werk. Waarschijnlijk zullen we volgend 

jaar dat ook in groep 3 realiseren, maar dat 

zouden ook tablets kunnen zijn. De kleutergroepen 

krijgen in februari een aantal tablets ter 

beschikking. Hierdoor wordt in onze school in de 

toekomst een vorm van gepersonaliseerd leren 

bereikbaar.  

In groep 8 wordt het digibord (beamer met 

digibord) vervangen door een groot touchscreen.  

 

wetenschap & techniek 

We willen het vak Wetenschap &Techniek nog 

meer vormgeven door het aanschaffen van 

aanvullende techniekmaterialen. Ook zijn we ons 

aan het oriënteren op “Programmeren” (onderdeel 

van “Digitale geletterdheid”) een vak voor de 

toekomst. We zijn bezig daarvoor een leerlijn uit te 

zetten voor de groepen 1 t/m 8. Ook hiervoor 

worden weer materialen gekocht, om de kinderen 

daar spelenderwijs mee in aanraking te brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bibliotheek 

Tot slot is er nog extra geld beschikbaar gesteld 

voor onze schoolbibliotheek. Hiermee kunnen we 

weer prentenboeken, informatieboeken en 

leesboeken aanvullen. 

 

Studiedag van maandag 27 januari 

Op maandag 27 januari hadden de meesters en 

juffen een studieochtend, want ‘s middags 

moesten alle lokalen door hen ingericht worden 

vanwege het nieuwe meubilair.De ochtend had 

een onderwijsinhoudelijk programma. 

Voornaamste items: 

Onderwijsplan Rekenen.  

We zijn op school met een verbeterplan op 

rekengebied gestart onder de inspirerende 

begeleiding van Marcel Boelens. Door middel van 

een observatiemodel (Drieslagmodel) en een 

handelingsmodel 

willen we inzicht 

en 

rekenvaardigheid 

van de kinderen 

op hoger plan 

tillen. We hebben 

in dat licht 

praktische zaken 

besproken en 

afspraken 

gemaakt. 

 

Werken vanuit 

doelen.  

Wendy Doorn heeft ons vanaf vorig jaar 

meegenomen in het toewerken naar “ Werken 

vanuit doelen”. Hierbij is de methode niet meer 

toonaangevend, maar de doelen die wij als school 

per leerjaar op de vakgebieden rekenen, spelling 

en lezen stellen. Momenteel richten we ons op het 

vakgebied rekenen. Deze manier van werken 

heeft ook consequenties voor de kinderen, want 

ook zij gaan werken vanuit doelen. We zullen u in 

een later stadium, daar meer voorlichting over 

geven. 

 

Techniek en digitale geletterdheid.  

Mayke Zuidhof is met ons praktisch aan de slag 

gegaan met “ programmeren”. We moesten zelf 

een programmaatje maken: eerst stapjes op 

papier, om te ervaren welke stapjes je moet 

bedenken om een programmaatje te laten doen 

wat jij wil. Best lastig, voor je robot een boterham 

heeft gesmeerd. Daarna praktisch met een robotje 

die opdrachten uitvoert aan de hand van 

gekleurde lijnen. Heel leuk en we weten zeker, dat 

de kinderen hier ook heel enthousiast over zullen 

zijn! Vanaf eind februari gaan ook de kinderen 

hiermee aan de slag tijdens de Talenturen. 

 

Talentontwikkeling 

We hebben gesproken over hoe talentontwikkeling 

tot nu toe vorm krijgt in ons onderwijs. Verder 

hebben we de talenturen (die gaan draaien vanaf 

de voorjaarsvakantie in de groepen 3 t/m 8) meer 

inhoud gegeven. Naast programmeren is er ook 

aandacht voor techniek, expressie, beweging, 



 

koken en Chinese tekens. We denken dat dit heel 

zinvolle, leuke en inspirerende middagen gaan 

worden! 

 

40 jaar Brandaris 

Tot slot hebben we het o.a. ook nog gehad over 

het 40-jarig jubileum van de Brandaris. Ergens in 

het begin van het nieuwe schooljaar zal dat 

gevierd gaan worden, maar hoe we dat gaan doen 

houden we nog even geheim…. 

 

Nieuws van overblijf 

We zijn alweer begonnen aan de tweede helft van 

het schooljaar. Inmiddels zijn er ook weer wat 

nieuwe kinderen van start gegaan op de Brandaris 

en zo ook bij het overblijven. 

Daarom zijn wij weer op zoek naar nieuwe 

overblijfmedewerkers. 

Er blijven elke dag ongeveer 140 kinderen over op 
de Brandaris. 
Er zijn verschillende opties. U kunt kiezen voor 
een vaste dag maar ook met oproepkrachten zijn 
we heel erg blij. 
We zijn een gezellig team dat elke dag een leuk 
en verantwoord overblijf verzorgt voor de kinderen. 
U krijgt per dag dat u als overblijfmedewerker er 
bent een vergoeding en uw kind kan die dag gratis 
overblijven. Ook is er een VOG nodig die door ons 
wordt aangevraagd. 
Heeft u interesse dan kunt contact opnemen via 
het mailadres van de overblijf 
overblijf.brandaris@ante.nl  of aanmelden bij 
Gerda. 
 
Voorjaarsschoonmaak 

Hulp gezocht! Voor de voorjaarsschoonmaak op 

vrijdag 27 februari vanaf 13:15 uur zoeken wij 

gezellige/ijverige ouders die de kleuterklassen, de 

hal en de gymzaal schoon willen maken. De rest 

van de school wordt in verband met de komst van 

het nieuwe meubilair al schoongemaakt. Zo 

kunnen wij er samen voor zorgen dat we met de 

hele school fris de lente in gaan! Meld je aan bij 

Gerda en neem de 27e zelf schoonmaakspullen 

mee (emmer, allesreiniger en doekjes). Alle hulp is 

welkom! 

 

Preventiemaatregelen 

Via de media komen veel berichten binnen 

rondom het Coronavirus. Natuurlijk zijn ook wij 

alert en nemen we preventiemaatregelen: 

- We zijn extra alert op het wassen van de 

handen met zeep. 

- We zorgen elke dag voor schone 

handdoekjes. 

- We leren de kinderen dat hoesten/niezen 

in de elleboog beter is dan in de hand.  

- We stimuleren het gebruik van papieren 

zakdoekjes. 

- Als er andere informatie komt zullen we 

daarop inspelen. 

Deze maatregelen zijn natuurlijk altijd belangrijk, 

maar nu zullen we er extra aandacht aan 

besteden. Verder willen we graag op de hoogte 

gesteld worden als er iets speelt in een gezin. 

Kleur op school 

Het thema in de komende periode is “ Hemel en 

aarde”. Vanuit de wetenschap hebben we veel 

kennis van de dingen om ons heen, van hoe wij 

leven en in elkaar zitten. Maar niet alles is 

waarneembaar, of wetenschappelijk of gewoon 

logisch te verklaren. Er is meer tussen hemel en 

aarde zeggen we dan. De mens heeft zich altijd 

verwonderd over de hemel en de aarde. Daarom 

is het een mooi onderwerp om te onderzoeken 

met kinderen. Uiteraard doen we dat weer op 

geheel eigenwijze, waarbij we het kind en de 

persoonlijke betekenisgeving centraal stellen. Wat 

denk je, wat is er tussen hemel en aarde? De 

antwoorden hierop zullen heel verschillend zijn. 

We laten de kinderen zelf vertellen over hun 

betekenis van wat er tussen hemel en aarde kan 

zijn, vanuit gevoel of overtuiging, geloof of 

ongeloof. 

Een mooi onderwerp om mee aan de slag te gaan! 
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Weeksluitingen 

Datum 

weeksluiting: 

Groep: 

06-03 Zeehonden / Dolfijnen 

13-03 Orka’s 

20-03 5A 

27-03 5B 

03-04 6 

24-04 7 

29-05 Ouderweeksluiting  

26-06 1,2,3 Zing! (kleuters, 4, 5B, 

6, 8) 

 

Vakantierooster 2020 

Vakantie Periode 

vanaf 

Tot en met 

Voorjaarsvakantie 17-02-2020 21-02-2020 

Goede vrijdag/2e 

paasdag 

10-04-2020 13-04-2020 

Meivakantie 27-04-2020 08-05-2020 

Hemelvaart 21-05-2020 22-05-2020 

Pinksteren 01-06-2020 03-06-2020 

Zomervakantie 06-07-2020 14-08-2020 

 

 

 

Studiedagen 2020 

Datum: Dagdeel – en 

welke kinderen 

zijn vrij: 

Onderwerp: 

11-03-2020 Groep 1 t/m 8 

woensdag vrij 

Antebasisscholen 

personeelsdag  

09-04-2020 Groep 1 t/m 8 

donderdag vrij 

Werken vanuit 

doelen, digitale 

geletterdheid 

12-06-2020 Groep 1 t/m 8 

hele vrijdag vrij 

Voorbereiding 

nieuw schooljaar 

30-06-2020 Groep 1/2 

dinsdagmiddag 

vrij 

In verband met 

musical groep 8 

 

Overige data: 

13-02 Carnavalsmiddag  
17-02 Voorjaarsvakantie t/m 21 februari 
11-03 Studiedag Ante (groep 1 t/m 8 hele woensdag 
vrij) 
18-03 Jarige leerkrachten 
18-03 of 25-03 Handbal gr.8 
27-03 Finales handbal 
01-04  Basketbal gr.7 
09-04 Studiedag Werken vanuit doelen (groep 1 t/m 8 
hele donderdag vrij) 
10-04 Goede vrijdag (alle kinderen vrijdag vrij) 
13-04 Tweede paasdag (alle kinderen maandag vrij) 
15-04    Hockey groep 6 
15-04  en 16-04 IEP Eindtoets groep 8 
17-04 Koningsspelen 
27-04 Meivakantie t/m 8 mei 
12-05  t/m 15-05 Avondvierdaagse 
20-05 Korfbal groep 5 
21-05 en 22-05 Hemelvaart (alle kinderen vrij)  
25-05 t/m 27-05 Kamp groep 7 
27-05 t/m 29-05 Kamp groep 8 
29-05 Ouderweeksluiting 
01-06 t/m 03-06 Pinkstervakantie (tje) (alle kinderen 3 
dagen vrij) 
12-06 Studiedag voorbereiding nieuwe schooljaar 
(alle kinderen hele vrijdag vrij!)  
15-06 Schoolreisje groep 3 t/m 6 
19-06 Kleuterfeest 
22-06    Rapport bespreking  1 t/m 7, idem op 23-06  
(alleen ’s middags) 
25-06  Wisselmiddag 
29-06  Schoonmaakavond 
30-06  Afscheid gr.8, groep 1/2   ’s middags vrij 
03-07  Laatste schooldag: sport en spel; 
pannenkoeken maaltijd (12.15 uur vakantie) 

 


